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IIS.IUIDE}IS
Iio loni träd gårcl s f ö rening
Johanneshov 4,

5=å=l=!=g=!=g=8.

I{edlemraar 1 listudclens i(oloniträdgårdsförening kallas härned ti1l
Föreningens 22:dra årsstämma i kyrksalen lagaplan 6 1 tr Bagartiossen.

W
Dagordning anligt stadgarna i föreningen $

Efter förhandlingarna bjuder föreningen på kaffe
Styrelseno

Färdväe. ?trnnelbanan linje nr 11 ti}l Bagarnossens hål1plats.
rr.linclstationenur och sedan enligt neclanstående skiss.

IAGA?IAN.

u=g=!=9=!=l=å=li=9=9.
Som en påminnelse om sta"dgar och mötesbeslut meddelas ti11 medlemmarnas
känneclom:

I)t

och fiLro,

?tt;
att:

Arrendeavgiften skall er1äggas i rätt tidr februari och augusti.
månad, eljest blir det straffavgift"
Vid försäljning av stuga detta ska.ll anrnälas til1 styrelsen, llkaså
att aclressföra"ndri:ntåar^ sarnt nytt telefonnummer omedelbart neddelas.
Uthyrning av stugorna är förbjudet"
r)å ängen mel]an fotbollsplanen och vägen får en hög med skrot och
ej brännbart avfa11 uppläggas till och med 1:sta juni'

9r=Ps=-qt

Ssp-@1o-'-0o*sesl-qef gql-ellrffi -:+g-Ä14!!rcs--t-åöJ**es,JFsLe]lL@
Vann giögg och kaffe serveras ä 225A. Du kan köpa korv å 1:-. Grllla
den får d.u göra själv på Itnying"

-o- o-o -o-o -o- o-o-o-o -o-o-o-o-

1 juni 1 september:
fredagar mellan k1 19,3O octt 20.34

l={}g!!te:g!:

att:
att,z

EX?EDITIOl{STlDEI1:



STYREI,SE OC!i ,,'OP,I/A],TI]IiIGSJ]ERÄ'TIILSI för L,]S'1'iJD- EII,] ]iOl,Oi'TITII, ]]G,'TRDSPÖREI{]]fG

I crE gs!!9! gå I9 ! = = i? I 2 :

Styre lsen f ör listudciens l(oloniträd.gårcLsförening får härned överlrj:nna"
förv,:ltningsberät,.else f ör föreningens ?-2za ver;sallnhetsil"r omfa.ttand"e tiden:
1 jair 196t - 31 dec. 196':.

l{edleilsantalet var Cc.n J1 c1ec. 195i j04 st.
liela. d.en av Stocl;irolils sta.d- i;i11 förenini;en uterrend,erade marl.ien om-

fattar 11'j,ZjO kv.m.
StyreJ-sen ha-r under de t ijångna å.r'e'r, iraf t i'ö1j.,.nde sammansä'i;'i;ni-ir.g:

Ordf. Jolin jiriksson. v. orc'if. Bror Selin.
Sekr. Ta-3e ir{1 lsson. v. ilel:r. Harry }{ansson.
I(assör. Axel L-ricson.

liupplean"i;e r i styrelsen har varii Sture Dellenby och llugo i'Iordbäck,
llevisorer trar va-rit Anclers Svaniesson ocii O]of ,Jrn.
Revisorssr-,,1;pl. hl"t' veLrli Alf Collberg och J'.C. .i,undqvi-st.
Styrelsen hij.r under det g,Jiir3na året hå]lit 9 protolcollförc]a. safiunan-

träden. Ett extrc- sorr?annöte necl föreni-ngen har avhål-l1 ts.
Vid- årsstiiinrra"n.risacie llrcr Selin två frlnerrrIrrirn llorrlanc-ls Fjå-11-

värld il och 'r lrårn Göteborgs ila.nn rt.
Den i4. rrars sanlacl-es i'öreni-ngens r:recllerrirar f'ör- en instrulition i trald-

gårds ocir träc1 skötse1. I'öreninp;ens triicl sliötare rlec'lve rl;ad.a.
llesterna h:r.r eir.ligt ireslut ar. årsstänlnan anorclnr,,ts t1f lsaramans ned

Danklubben och rdro-btsf öreningen. iilet-bo b ha:' f ördelir.'bs rled en trerljedel
-i;il-1 varciera av de tre *;arrulanslutningarna. Den tracii'Lj-onell a gökottan
ha"r ordnats.

Den vicl frrets bör j:rn i:11-da.de sallrairbetsr:onr,rl i;en f ör cle södi""-r. kof oni-
erna l;rc1'ades fi€nol"L siuirlcöp a-nsli:rffa. växter'r"v rnyclret god J;valitd ti11 ett
låg'b pris. Genom ei;t ilissöde raed en förl-orac1 porti'ölj jnnehållande bestä.11*
nin;;ssecllar, 1rr-rnc1e en clel av de bestiillila vii;rterna dock e j Ievereras.

Talite3e I iri:.1-' under ,1re u J-a"'is på l;lr-rbbhuse ts tillbyggnad,
l'rå1 :nlrri,:å.r'ne-n lrar hiillit s;1ir secivr,nli;,a gudstjainst, lrarvid dantklubben

b j öcl på ka.ff e .
Dn fiLnafton anorclnaLiles under aug. nånad.
len ekonomisliu : bri"l1ninl, n ]rar uncl-er år'et iö"r:blrltj;ra.-bs tacl; vare hö jda

medlerosavgifier, lle uncler air' 1964 1 anspriik 'ba5;na 1"000:- l;roiror ur reserv-
fonclen har åtel tiilförts crensa:nila. i:ieservfonc].en sk*f1 tillföras ytter-
liga"re- -l .OOO:- hrono,l och l'orener clå a'.tt ornfatta ett belopp av 4.000:-

lanklubben hc.r trtl iöreni ngen sk:inkl 1.OOO:- lcr:onor:, att i första
hand. användas tiIl en to:"letb vid klubbhuset. Styrelsen tackar varmt för
gåvan,

Vägarna hnr uncler jrrei fåför'ts grr.rs rör' .1 ,4252- l;roiror.
ln ny l-ios.l', iiar lurcicr riret byp;i;'us vrci f es''cplatsen.
16 stu3or h:rl u-ncler årei byti; ligare.
{vå gånger r-rncler vintern lrar inbi:ott f'örövats i iilubb}ruset. let, soln

stulits oclt r'irrstijr-i,s tiiclres av försäi;t'ini:;a"r.
På. inb judan av Före n-l rigen Stoclrirollls; ]io-Loirl trdclgiirclar g jorcles uncler

sept nånad ett studiebesijli i ltryiröpini; iör att bese ett nyanlagt lioloni-
trädgårdsområc1e. I fråga on upirl-iitcf se ilärstädes vnr c1e'b nåLgoi; nytt för
vår rörelse. .En särstriild ra"pporb I'omlier seniiu€ on detta,.

f tur att av,3-å. r-rr stlrrclsen äro Axef il.:icson och l{arry lla"nsson.
I tur att avgå som revisor är Ander,: ,Svantesson.

S t;rrglaatr t:Lcl.,i,r"i' i'u-i: clc b ii.,rti'oerlcle , soin ]roinini t os,': tilf il.el uncler
de L gåiirgnir. året och stri.lle,' il-e :rr-gåcncle led.atrtö'berna-s i:latser tr11 års-
stå-mi.rns f ör'f ogancle.

Stoc.L;lroL,r 1 janueLl'i i96(',

John Er"ilrsson. Axcl liricson. lage Liilsson.
jlr:or Selj-n. i{al.i:y.iianl;son.



Utdrag ur listudc'lens Kolon
IgrEg
Intjaie

iträdgårdsförening Lr-,p,ä. läkensita-per för
a"inhetsåret 1965.

nde 3alans lronto 1 ian 1965.

Reservfoncl:
Kapi talkonto

Avskrivning inventa"ri er :

Ai:voden:
Arrenden Sthlms sta.cl-: 1

Renhållning:
lfratten:
Omkostnader':
Porton och strrrivmaterlral :

Sthlns 1(o1. tr förening:
Sv. liolonitr. förb. o tldn,
Tryckning av å"rsberä"t'belse :

Årsstämman:
liverse arbeten:
Kransar och gåvor:
Stuclieresa, stuciiecirlcel :

Besölc a.v Tjeckisk ungdom:
Trädslcötsel:
Shatter:
Försäkrin,3ar:
1Iä o'- r.

Gräsmattor:
Festpla-bsen:
Äterbe ta1c1 Ii{edtelisavg .
Kapi ta1 :

2 . CCO :0O.
l.C)l I Z I I .

Vinst- och l. llrå!g9.4p_tr.E_ . 9t .1 9 .6 5 : -

Arrendeavgi fte r :

l,ied1ensavglf'ter:
Träd"skötsel:
Intla"desavgif ter:
Fes ter:
Ilänior:
Omko s-birader:
Föreningshus:

i(assal;onto : aaa . aE-
LVL.l)a

.o6,, 
^na_/v.uva

a 1on.a11.lal.Lt.
JJJ 271 ,

Postgirokonto:
Banklton bo :

Inventari elconto :

De positj-oners ]conio r . .. . -i_:-|Q0-t00:
Srmla krono r :_ *__!:_63 f;JJ_*

lL)tr: 1 I .
I .850:OO.
0.956:60.
5 .BB3 z 6r; .

456:5o.
| )ao'l).

650 t9O ,
456:Oo.

o l oO "r1Aa. lLO.\J\J.
'iiiO : 00.
218 253,
265:AO.
771 . a^) ) t . Lv .

76:20.
'1 0O : OO.

2,76A:45 ,
1 JB :00.
418 ;25 .

1 ,425".62.
1 ,B90:70.

B1O:57,
,.)E.nn
a).\)v.

961 216.
';bz4).

B .089 :95.

22,O82278.
10.575:00.

- A7(.oEL.W)w.a)j

1 60:00.
981:86.
325:7 4,
7ar: . 

^'l:.)L ) .v ).
l) ) I . 4t I
J L | . )v a

3. OO0:0O.
7 ,8rs6 254.

)2.514 zZ.E ,tl,rt4i lö,Swnma $ronor;

_ 965.

Kassakonto; . r

Postgirokonto:
Bankkonto:

Reservfond konto:attaaaa.aaa

aa..a I(api talkonto :

Inventariekonto! ... .. 1.. 249zOO,
Deposibioners rionto: .... 1.500:OO.

1o.856:54,
Sr,unma kronor i O . Ll !_Qi![

1A.856:54,
Surnrnr kronor: 1O.856 254.

John llrihsson.
Ordf.

Axel LJrihson.
Kassör.

r{ratro liifsSon.
ul.]jLa.

llarrv flansson.fr bai-7uf?"o$&1t"'



J,i s tudciens lioLoni träogårdsf örening .

Undertec];nacle, u'rsedda. att gransl;a Listudcrcns iioloniträcigår:asförenrng
u.p.a' riilienoliir-pcr och förvr,,iltning för verlrs,rrnhetså.ret 1 jan - j1 c1ec.
1965, få efter verlis'tilf l-c1 granskning avgiva följanc1e berättelse.

vid fullgöra"ndet av vårt uppclrag ha-va vi tagit de1 av sa:ntliga
styrelse- och rnötesprotojcoll samt de hancl-hngar i övrigt, vilka. lämna
upplysnlnga"r angirencie föreniir3ens förv;l-ining och ekonomi.

Fören1n3'ens riilienska.per, son av os;; uncierl;astats ful1stänciig siffer-
granskning, åiro förda med synnerligen gocl orcini-ng och reda. J-nlcomster
oclt utgiftcr äro styrleta Senom ved.erbörligen atteste ra"de verifilcat'j oner.

Nehå]lnini;en i ll:,-ssa-, ba-nic och postgrro har l<ontrollerats utan an-
mrirknlng, I'öreningeirs försäkrlngar är'o ef'ber höjnin;cn, son beslutades
å årsmötet acceptabl:; Iried hänsyn ti11 uncier sena.ste åren ver,;stä.l]-cla
tillbyggnader. y'5rc-lehandllngarna äro i goii orc1n1ng.

Uncler årLret 3.nslla.ffa-de inventarier äro i vecterbörlig orcliring in-
förcla i inventari ef örteci.;ningen.

fen a-v styrelsen i"rpprät i,ade vinst- ocir föllust- sant balansräkningep
overensiärunel ned föreningens ra.lEens1ii;i_rer.

Siison frangår er.v ba"]ansrä1.ningen ;rv rien J1 december 1965 btar förening-
ens elcononisl<a i;tallning 'Lincier ,-1e'c gångna året fö.-.bät'brats.
. Fcr'U;it-i;rin.,en 5r docll i själva verket oi:rkring lironor Tretusenfemhundra
(3.50O:-) rnindre beroenrle i-,å att vattenräicningen rör. år6t ännu iclre er-hållits från Stockirolns stad.

Då revisitionen icke givit anleclnin3 bill några anndrlrninga.r,
heilstä1ler vj- e a'Ltt iLrsmötet måtte bevil ja den a.vgående styrelsen
full och baclcsam ansvarsfrlhet för den t-Lct- revisionen onrfat'uar.

Stocliholm clen 25 janui;ri 1966,

Ancl.ers Sva.niesson. 01of Orn,

li p \r r q n r ö T
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Lincier en följd a.v år, hal darn"Lrlu.bben varit'"'et'l;sa-r:t på o11ka on-
råden -1 non ltr:loniens verksamjret. .ilen na"r h jälpt tlören:j nAens styrelse
vic.l- samnanlcomster a-v olikir slag, såsorr vici ai"rsstännolna, f örenings-
festerira på icolonins f e;tpla"ts vic'i mid.somilar och höstfestelrna med,
försriljnin-ri och servering, anorcin:.t basarer och paketauktioner oär
dai.11lil-ubbenrs meclleirrnar svara.t för' slr.!)trr-i!la arrån!elilang. Va"rje somlilår
a.norclnat bussutfiirder itred varierande resemål 'uil-l liycke-b f örnrånliga
priser för sina" mecllernillr sai,rt genomfört teaterabonnenail:.

Föreningsse;u,ra.ntriicie hål1es va.r 14 dag under soru,ra.n:iånaclerna, dä-'
vi planerar för kornrrrande proElrall . Cch sist nen inl;e rnins-b; hjälper
föreningens stylelse e1ronomls;kt inerl det översl;ot-b cte erhåller som
medansvarig,;:" i rniclsonmar- och hösifestern;.

-O-O-O-O-O*C-0*o-O-O-(J-,. *0-O-O-O-0-

i/i trar ineci dettå korti.i nedciela-ncle orn vår verksa:rrl:ret velat fästa
föreningens; övri3a. lrvlnnliga medlerrurars upprirärksarnhe-b pfr vår verli-
s.amhe t.

Vi önskar även iLtt c1e av ilder, som }äser vår skrlvelse och som
äro intresser:ad-e av vå"r verlrsarnhet bli,.. roedleiur,rlr"r j- darn.Lilubben.

lriectiemsavgif'ben är' encia.st fem (i,-; kronor per år' och innebäi'o
att ni iiels konmer i åtnjutancle av de förnåner som medleinska-pet inne-
bär sa,nt dels hjä11rer föreningens huvudsiyrelse båile elconomiskt och
organisatorislit och innebär, att hela lcolinin får et I bättre utgångs-
1äge för hela sin verksarnhet till gliicije ocir gagn för sarntl-iga av
kolonins inedlemruar.

i,Li katn ;1i1{i ngeh amnåila önsiian oni neclleiirsliap på llolonins års-
ståiirira d,en 6/'; eller iirsänc1a nedanståencJ,e };uirong ti11 damklubbens
orclförande: Fru ilelga Svensson, Sleliingcga"tan 20 II 'STOOl:ilOil,t Sö
telefon: 41 76 +7.

Nann: Te1:

Adress:

Fostaclress:

Föreningens hui,udsLyrelse l.rar' i förväg f åt''" taga cLel av denna
skrivelse ril;tad tilI lcolonins l<vinnligq tnedlentnar och c1,.rn rekotnmen-
derar rlen på det varmaste och hoppas a.tt d-eln medf'ör, att da:tilclubben
få-r nångar n}ra neci-lernrlar. Santiclig'r, framför vi e t.t taclt ti11 iiarn-
klubben och dess styrelse för det utomordentliga arbete ile utfört
ti}l kolonins bästa.

.frllt


